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Reden:   Reden van deze inloopavond is om bewoners inspraak te geven  
   op de  ideeën en plannen van het ontwikkelen van het Rosariumplein. Op   
   deze manier werd de dialoog geopend om een zo goed mogelijk plan tot  
   stand te laten komen.  
 
 
 

 
 
Aantal aanwezigen: 37 
 
 

 

 

 
 
Onderwerpen:  Ontwikkelaar: plangeschiedenis, doelgroepen, plattegronden 
   Architect: ontwerp keuzes, aanzichten 
   Planoloog: bestemmingsplan, parkeren, klimaatadaptatie en duurzaamheid 

 

 

 
 



Onderwerpen en reacties per dia-sheet: 
 

1. Bestaande plan 

Door de ontwikkelaar worden de plattegronden en artist impressies getoond van een gebouw dat 
oorspronkelijk op het Rosariumplein is vergund en door Lithos gebouwd zou worden. Uit de zaal 
komt een vraag of dit nog gebouwd mag worden. Daarop geeft de ontwikkelaar antwoord dat dit 
theoretisch het geval is, echter dat de vraag is of we de bouwvoorschriften uit die tijd nog willen 
gebruiken en of het gebouw nog aansluit bij de huidige woonwensen. 

 
2. Nadeel locatie 

Het bebouwen van de locatie is niet ideaal omdat de locatie nu een parkeerterrein is. Vraag uit het 
publiek is of deze locatie met een parkeergarage niet beter is. De ontwikkelaar beschrijft dat het 
bouwen op de parkeerplaats tot belemmering van het gebruik van het parkeerterrein leidt. Een deel 
van het parkeerterrein zal dan bebouwd worden en niet meer gebruikt kunnen worden in zijn huidige 
vorm. Mensen kunnen immers niet meer rondrijden en de locatie wordt min of meer doodlopend. 
Het oude ontwerp/gebouw legt dan eigenlijk een claim op het terrein. 
 

3. Bestaand ontwerp 

Over dit onderwerp zijn geen directe vragen gesteld. Indirect werd echter wel gewezen naar de 
bouwhoogte van 9 lagen.  

 
4. Nieuwe locatie 

Uit de groep aanwezigen kwam de vraag of het bestemmingsplan dit gebouw toelaat. Hierop zal later 
worden ingaan, alsmede de juiste ruimtelijke procedure zal toelichten.  

 
5. Inrichtingsplan 

De ontwikkelaar heeft het inrichtingsplan toegelicht. Daarbij geldt dat dit nog niet de definitieve 
versie is. Dat komt omdat er nog een klimaatstresstest loopt. Deze wordt wel alvast toegelicht. Uit de 
voorlopige uitslag van deze test komt naar voren dat er waarschijnlijk gekozen moet worden voor 
een wadi. Deze wadi zal van behoorlijke omvang zijn om het regenwater bij een flinke stortbui op te 
vangen. Vanzelfsprekend zal de wadi worden ingericht met planten. Gevraagd wordt of deze aanleg 
van de wadi niet leidt tot problemen bij het werken aan en onderhouden van de gevel. De 
ontwikkelaar gaf als antwoord dat dit zal worden uitgevoerd via het naastgelegen pad met een 
verreiker. 

 
6. Parkeren 

Het punt parkeren had zeker de aandacht deze avond. In het inrichtingsplan waren namelijk 10 
elektrisch parkeerplekken te zien. De ontwikkelaar gaf geen duidelijke weergave van zaken waardoor 
verwarring ontstond over de desbetreffend de plekken. Noot van de notulist: “op een later moment 
op de avond is toegelicht door de procesmanager van de gemeente dat deze plekken loze leidingen 
bevatten en met het oog op de toekomst alvast een infrastructuur wordt aangelegd. 



Voor wat betreft het parkeren zelf geldt dat de plekken toegankelijk blijven. Uit een 
parkeeronderzoek van Van Riezen en Partners blijkt dat er voldoende parkeerruimte is in het gebied. 

De meeste bewoners lijken akkoord echter de winkeliers zien liever een verbetering van het 
parkeergebied en een goed onderbouwd rapport. Uit de lange discussie die volgt blijkt uiteindelijk 
dat niet alleen het parkeren een zorg is, maar dat het ook gaat  om de routing van de auto’s die (door 
de tegengestelde bewegingen) het inparkeren ook heel moeilijk maakt. Met name de 
verkeerssituatie ter plaatse van de entree van Albert Heijn baart de omwonenden en winkeliers 
zorgen. Op deze locatie is vaak sprake van een onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie, 
mede veroorzaakt door foutparkeren. Gevraagd wordt of de gemeente deze verkeerssituatie in de 
toekomst nog eens wil onderzoeken en kijken wat hieraan gedaan kan worden. De procesmanager 
van de gemeente zal dit bij de verkeersspecialisten van de gemeente onder de aandacht brengen.  

 
7. Bomen 

De ontwikkelaar vertelt dat de (overigens kleine) bomen zoveel mogelijk worden verplaatst. Het 
betreft 7 bomen waarvan er één gekapt zal moeten worden. De grote boom blijft staan. De 
omwonenden hebben op dit punt geen vragen/opmerkingen. 

 
8. Klimaatadaptief 

De ontwikkelaar heeft uitgelegd dat er rekening wordt gehouden met het klimaat. Zo wordt er een 
wadi gerealiseerd en een sedum dak. De omwonenden hebben op dit punt geen 
vragen/opmerkingen. 

 
9. Doelgroep/programma 

Voor wat betreft de doelgroep is aangegeven dat 100% van de woningen een nultreden woning 

betreft. 15% van de woningen betreft sociale (huur)segment, de overige woningen vallen binnen 

midden(huur) en hoge (huur)segment. Daarnaast wordt op de begane grond (BG) een HOED 

(huisartsen onder een dak) gevestigd als maatschappelijke bijdrage. Een van de aanwezigen is van 

mening is dat er in Krommenie meer sociale woningen gebouwd zouden moeten worden. In reactie 

hierop is aangegeven dat de woningen specifiek worden gerealiseerd voor ouderen en de 

ontwikkelaar zich houdt aan de beleid om meer  ‘nultredenwoningen’ te realiseren. 100% van de 

woningen betreft een nultredenwoning. Het programma betreft 15% sociaal (is 5 woningen van 

50m2), 85% valt door de maat (tot 75m2) bij verhuur in het nieuwe huurpuntensysteem. Op de 

begane grond wordt een HOED gevestigd als maatschappelijke bijdrage. Opm ontwikkelaar: In het 

oorspronkelijke vergunde plan was overigens  geen sprake van programmabeperking. De sociale 

woningen en het deficit (ontwikkel tekort) op de HOED samen is vergelijkbaar met een sociaal 

woningcontingent van 40%. In dit geval is dus gekozen om maatschappelijke voorzieningen te 

bouwen op de begane grond en nultredenwoningen met een specifiek programma van eisen op de 

etages. 

 

 



 

 

10. HOED 

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat op de begane grond een huisartsenpraktijk zal komen. Uit de 
zaal kwam de vraag of de artsen eigen parkeerplekken krijgen. De ontwikkelaar kon daar geen 
antwoord op geven maar vanuit het publiek werd aangegeven dat artsen altijd een eigen plek 
kunnen aanvragen omdat ze ten alle tijden moeten parkeren. 

 
11. Planning 

De planning is toegelicht en strekt zich tot juli 2023 als voorbereidingstijd. De bouwwerkzaamheden 
zullen mogelijk starten vanaf september 2023,  de bouwtijd bedraagt ca. 1,5 jaar. Vraag die hierop 
volgde was of er een bouwplaats wordt aangelegd op het parkeerterrein. De ontwikkelaar heeft 
aangegeven dat het bouwterrein zich zal bevinden ten westen van de bouwplaats en dus niet op het 
parkeerterrein. 

12. Architect 

De architect heeft een uitleg gegeven van de plannen. De plannen worden positief ontvangen. 

 
13. Stedenbouw 

De architect heeft een uitleg gegeven van de plannen. Hij vertelt over de geschiedenis van de wijk: 
het Rosariumplein bevindt zich tussen de oostelijk gelegen nieuwbouwwijken van eind 50-er en 60-er 
jaren en de westelijk gelegen grootschaliger en hogere bebouwing van begin jaren’70. De 
Rosariumlaan is de overgang tussen beide gebieden. De bouwlocatie is in stedenbouwkundig opzicht 
deel van de 50-er jaren wijk. Karakteristieken uit deze wijk worden daarom opgenomen in de 
nieuwbouw. Qua architectuur is de gehele omgeving modern, zakelijk, in de beeldtaal van die tijd. De 
nieuwbouw zal daarop aansluiten met een modern-zakelijke, lichte en optimistische uitstraling. 
Analoog aan de jaren-50 bebouwing is de gevelopbouw ook met een horizontale geleding: een 
bijzondere begane grondlaag, qua vormgeving daarvan afwijkende verdiepingen, en een subtiel 
aanwezige dakrand. De baksteenkleur van de omliggende bebouwing is overwegend licht en ook dat 
wordt overgenomen in de nieuwbouw. Zo versterkt de nieuwbouw het aanwezige wijkkarakter.  

De plannen worden positief ontvangen. 

 
14. Groen en natuur inclusief 

De architect heeft een uitleg gegeven van de plannen. Hij geeft aan dat in zowel gebouwontwerp als 
landschapsinrichting er aandacht is voor de relatie met het park. Twee forse geveldelen van de gevel 
aan de parkzijde zullen vergroenen, en worden begroeid door klimop. Verder geven de bouwkundige 
plantenbakken op de balkons groenaccenten. Bij de aansluiting op maaiveld wordt aan de parkzijde 
door middel van heesterzones een rijke overgang gemaakt. Niet alleen is dit visueel verrijkend, maar 
ook als mogelijk leefgebied voor diverse dier- en insectensoorten. 

De plannen worden positief ontvangen. Er worden wel vragen gesteld over het gebouw en in 
hoeverre bewoners toezicht wensen te houden op het park omdat er op dit moment vaak overlast is 
van hangjongeren. 



 
15. Bestemmingsplan 

De planoloog geeft een toelichting op het huidige bestemmingsplan. Hierover zijn geen vragen. 

 
16. Afwijking bestemmingsplan 

De planoloog geeft een toelichting op het nieuwe bestemmingsplan. Hierover is de vraag hoe ver het 
park in gebouwd wordt en waar afgeweken wordt. De planoloog vertelt dat het gehele project al in 
een bestemmingsplan valt waarin gewoond mag worden echter dat de bouwhoogte verschilt met de 
toegelaten hoogte.  
 

17. Parkeeronderzoek 

De planoloog geeft een toelichting op het parkeren. De discussie over het parkeerterrein laait weer 
een beetje op. De planoloog legt uit dat er meerdere malen in meerdere jaren is geteld waar en 
hoeveel mensen parkeren en dat uit de telgegevens een overschot aan parkeerplaatsen volgt. 

 
18. Park of stad? 

De planoloog geeft een toelichting op de kaart die de grens tussen het park en het parkeergebied 
afscheidt. Hij geeft aan dat we die lijn niet overschrijden. Er wordt gevraagd hoe breed de gang 
tussen de Wok en de nieuwbouw is. De architect geeft aan dat dit 10 meter is.   

 
19. Geluid 

De planoloog geeft een toelichting op het geluidsonderzoek dat de gemeente heeft gedaan. Hieruit 
blijkt dat het gebouw toelaatbaar is op de locatie. Hierover zijn geen vragen. 

 

Conclusie 

Het plan is akkoord. Lithos heeft naar aanleiding van de bijeenkomst besloten het parkeeronderzoek 
te updaten door ook in 2022 te meten/inventariseren. Deze gegevens zullen na de 
onderzoeksperiode vrijgegeven worden. 


